
 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

Vec: VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY NA DODANIE PRÁCE 

Verejný obstarávateľ, ktorým je Katolícka univerzita v Ružomberku, v súlade s podmienkami § 117 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o 

verejnom obstarávaní"), týmto vyzýva záujemcov/uchádzačov na predloženie cenovej ponuky: 

 

1. Verejný obstarávateľ: 

Katolícka univerzita v Ružomberku 

IČO: 37801279 

Sídlo a kontaktné miesto: Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, Slovensko  

Kontaktná osoba pre technickú špecifikáciu predmetu zákazky: Mgr. Janka URBANOVÁ,  

mobil: +421 918 722 128  

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.ku.sk 

Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste. 

Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom. 

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 1 písm. d) 

2. Predmet zákazky:  Maľovanie a úprava interiéru študentského domova v Levoči. 

 

3. Typ zmluvy: Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

4. Miesto plnenia predmetu zákazky je na adrese: Levoča, študentský domov Inštitútu Juraja 

Páleša v Levoči, Bottova 15.  

 

5. Kód CPV: 

45442100-8 Maliarske a natieračské práce 

 

6. Opis predmetu zákazky: 

Budova vysokoškolského internátu je 3-podlažná, plne podpivničená, podkrovie je zakryté 

valbovými strechami. Objekt má jedno centrálne schodisko, ktoré je zaklenuté segmentovou 

klenbou. Zostávajúce stropy sú klenbičkového charakteru. Ploché stropy v nadzemných 

podlažiach sú drevené, trámové. Nosný systém objektu je kombinovaný, s priečnym, ako aj 
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pozdĺžnym systémom. Časť stropov posledného podlažia tvoria drevené trámové stropy so 

záklopom, v spodnej časti omietané.  

Interiérové omietky na murive sú realizované formou stierky, vyspravené, omietky suterénu 

sú značne zasolené z dôvodu dlhodobého vlhnutia. 

Verejný obstarávateľ požaduje realizovať maliarske a natieračské práce interiérov budovy 

internátu podľa Prílohy č. 1 Výkaz výmer-zadanie. 

 

7. Obhliadka miesta/konzultácia predmetu zákazky: požaduje sa 

Obhliadku je potrebné dojednať s poverenou osobou v mieste realizácie služby najneskôr do 

29.3.2019: Mgr. Ján KEKLÁK, mobil: +421 918 722 124.  

 

8. Komplexnosť uskutočnenia prác  

a) Predmet zákazky  nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť jednu ponuku na 

celý predmet zákazky. 

b) Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 

predmetu zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude zaradené do 

vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené. 

 

9. Lehota plnenia predmetu zákazky: 01.07.2019 – 31.07.2019 

 

10. Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 05.04.2019 do 12:00 hod. 

 

11. Spôsob predkladania ponúk 

a) Elektronicky na adresu gabriela.saxova@ku.sk 

b) Do predmetu e-mailu je treba uviesť „Maliarske a natieračské práce Levoča“ 

c) Všetky dokumenty podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, 

budú oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú 

mailovú adresu. 

d) Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. 

e) Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do 

vyhodnotenia. 

 

12. Spôsob tvorby ceny 

a) Uchádzač vypracuje položkový rozpočet, t. j. cenu predmetu zákazky v Prílohe č. 1.  

b) Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení: cena bez DPH, cena 

DPH a navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na 

túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom. 

c) Uchádzač vypracuje cenovú ponuku predmetu zákazky - Príloha č.  2, podpísanú 

uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných 

údajov.  

d) Je potrebné, aby uchádzač do svojej ponuky zakalkuloval všetky náklady spojené so 

splnením predmetu zákazky. 
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13. Podmienky účasti  

a) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 

1 písm. e) a f) zákona. Ich splnenie uchádzač voči verejnému obstarávateľovi preukáže 

výpisom z OR SR alebo ŽR SR, zriaďovacou listinou, štatútom al. iné, a to v závislosti od 

právnej formy činnosti uchádzača (fotokópia dokladu nie staršia ako 3 mesiace).  

b) Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona.  

c) Zároveň uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom 

obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona. V prípade, že 

uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka 

hodnotená. 

 

14. Obsah ponuky: 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Súčasťou ponuky musí byť povinná 

dokumentácia: 

a) Príloha č. 1 - Položkový rozpočet (Výkaz výmer-zadanie)  

b) Príloha č. 2 - Ponukový list 

c) Príloha č. 3 - Čestné prehlásenie uchádzača, že spĺňa podmienky osobného postavenia 

vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní 

a že je plne schopný zabezpečiť požadovaný predmet zákazky. 

d) Príloha č. 4 - Súhlas so spracovaním osobných údajov 

e) Príloha č. 5 - Doplnený, podpísaný návrh Zmluvy o dielo 

f) Doklad o právnej subjektivite. 

 

15. Predpokladaná hodnota zákazky: 38.771,43 € bez DPH 

 

16. Zdroj finančných prostriedkov:  

Predmet zákazky bude financovaný z dotačných finančných prostriedkov štátneho rozpočtu, 

platby budú realizované bezhotovostným platobným stykom. Splatnosť faktúry 15 dní. 

 

17. Kritérium na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia:  

Kritérium č. 1  - Najnižšia cena v € s DPH celkom. 

a) Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk uchádzačov podľa kritéria č. 1 (najnižšej 

ceny).  Úspešným uchádzačom sa stáva uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu v € 

s DPH na dodanie celého predmetu zákazky.  

b) Hodnotenie celkovej zmluvnej ceny za dodanie predmetu zákazky ostatných uchádzačov 

sa vyjadrí zostupným poradím v tabuľkovom prehľade. Výsledné celkové ceny 

uchádzačov sa zaokrúhlia na dve desatinné miesta. Verejný obstarávateľ príjme ponuku 

uchádzača, ktorý sa umiestni na prvom mieste.  

c) Na základe výsledku postupu zadávania tejto zákazky bude uzavretá medzi verejným 

obstarávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom na druhej strane Zmluva o dielo s 

jedným účastníkom v súlade s § 56 zákona o verejnom obstarávaní. Návrh Zmluvy o dielo je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie ponúk. 



d) Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku 

vyhodnotenia e-mailom do troch pracovných dní.  

 

18. Osobitné podmienky 

a) Plnenie predmetu zákazky je vrátane dopravy na miesto plnenia a ostatných súvisiacich 

nákladov (personálnych, materiálnych, technických) súvisiacich splnením predmetu 

zákazky. Verejný obstarávateľ v priebehu realizácie prác neposkytne ubytovanie ani stravu 

uchádzačovi ani jeho zamestnancom. 

b) V prípade, ak niektorá položka vo výkaze výmer obsahuje odkaz na konkrétneho výrobcu, 

výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo 

výroby, môže uchádzač ponúknuť rovnocenný ekvivalent, ktorý má identické technické 

parametre a úžitkové a kvalitatívne vlastnosti. Ponúknutý ekvivalent musí spĺňať všetky 

príslušné technické normy, právne a bezpečnostné predpisy, týkajúce sa predmetných 

výrobkov. 

c) Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zaradiť do svojho návrhu zmluvy len 

podmienky v zmysle tejto výzvy, ktoré nebudú meniť podstatu pôvodných podmienok, 

prípadne doplniť, navrhnúť také požiadavky, ktoré sa nebudú vymykať obvyklým 

zmluvným a obchodným podmienkam a nebudú znevýhodňovať verejného obstarávateľa.  

d) Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé uchovanie jej 

obsahu, spracovaná tak, aby jej obsah bol pre fyzickú osobu čitateľný.  

e) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena 

najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených 

obstarávateľom na predmet plnenia a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia 

okolnosti, za ktorých bola vyhlásená a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač nesplnil 

podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.  

f) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ CZ 992/2019 PF. 

 

19. Ďalšie informácie  

 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

 

                 PaedDr. Peter KRŠKA, PhD. 

                  dekan Pedagogickej fakulty 

             Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 

 
Prílohy: 

Príloha č. 1 – Položkový rozpočet (Výkaz výmer – zadanie) 

Príloha č. 2 – Cenová ponuka 

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie o osobnom postavení 

Príloha č. 4 – Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Príloha č. 5 – Návrh zmluvy o dielo 

Vypracovala: PhDr. Gabriela SAXOVÁ, 11.3.2019 


